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34. stjórnarfundur Félags framhaldsskólakennara 2014-2018
Mánudaginn 22. maí 2017, kl. 14-16 í Vestra, KÍ-húsi

Mættir: Guðríður Arnardóttir, Óli Njáll Ingólfsson, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Anna María
Gunnarsdóttir, Guðjón H. Hauksson á skype og Steinunn Inga Óttarsdóttir sem ritaði fundargerð.
Reynir Þór Eggertsson og Guðný Lára Petersen boðuðu forföll.

1.

EINELTISKÖNNUN KÍ

Hafdís Dögg Guðmundsdóttir kynnti helstu niðurstöður úr könnun sem KÍ lét gera hjá öllum
aðildarfélögum. Greinileg merki eru um að vandamál sé fyrir hendi sem taka þarf á félagsmönnum til heilla. Stjórnir aðildarfélaganna taka ákvörðun í framhaldinu um hvernig og hvenær
niðurstöður verða birtar.

2.

FRAMLÖG TIL TRÚNAÐARMANNA OG FÉLAGSDEILDA 2017

Rætt um umbun til trúnaðarmanna sem hefur verið óbreytt síðan 2008. Ákveðið að hækka hana
þannig að heildarframlög til trúnaðarmanna fari úr 3,5 milljónum í 4,5 milljónir sem er 28%
hækkun. Félagsdeildir geti sótt um að nýju úr 0,1% sjóði frá og með hausti og stjórn fari yfir
viðmið um úthlutanir. Önnu Maríu falið að sjá um greiða þetta út.

3.

ÞÓKNANIR VEGNA ENDURSKOÐUNAR STOFNANASAMNINGA

Ákveðið var fyrr í vetur að greiða þóknun fyrir endurskoðun stofnanasamninga. Tveir skólar hafa
skilað inn endurskoðuðum samningi. Áður en greitt verður út skal æskja staðfestingar frá
formanni félagsdeildar um að samningurinn hafi verið kynntur á félagsfundi og greinargerðar um
áorðnar breytingar.

4.

VÍSINDASJÓÐUR

Steinunn Inga sagði að innsetningarferli væri í gangi vegna þess að fyrri sjóðsstjórn neitar að
skila bókhaldsgögnum á grundvelli þess að aukaaðalfundur félagsins hafi verið ólögmætur.
Stjórnin hefur farið yfir úthlutunarreglur til að undirbúa þriggja stjórna fund með FF og FS sem
áætlaður er í haust. Sáttatillaga er hjá stjórn KÍ og ítrekað í vikunni að fá svör við henni. Verður
tekið fyrir á næsta fundi í stjórn KÍ. Gjaldkeri sjóðsins er í fríi til 15. júní.

5.

STJÓRNENDAKÖNNUN

Er í vinnslu í DK/Mínum síðum, tekur lengri tíma en áætlað var vegna uppfærslu í kerfinu í
vikunni. Steinunn Inga sendir könnunina út um leið og hún er tilbúin.

6.

TÍMABUNDNIR RÁÐNINGARSAMNINGAR

Það er skýr afstaða félagsins að tímabundnir ráðningarsamningar séu ólöglegir nema í
afleysingum.
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7.

AÐALFUNDUR FF 2018

Þing KÍ verður haldið 10.-13. apríl 2018. Guðríður lagði til að aðalfundur FF 2018 verði haldinn
26. apríl til 27. apríl 2018 (fimmtudagur og föstudagur). Samþykkt. Í framhaldi þarf að kalla
saman uppstillingarnefnd og kjörstjórn sem ákveða nánar um kjör til formanns og stjórnar, skipa
lagabreytinganefnd og undirbúningsnefnd fyrir fundinn. Önnu Maríu falið að setja upp verkferil
og tímalínu verkefna fyrir aðalfundinn. Stjórn FF kallar eftir tillögum frá samninganefnd um
fulltrúa í lagabreytinganefndina.

8.

FRAMHALDSSKÓLARÁÐSTEFNA 22. SEPTEMBER

Rannsóknir og nýbreytni eru þema ráðstefnunnar. Verið er að leita að aðalfyrirlesara, Hanna
Björg stakk upp á http://www.globalteacherprize.org/top-10-finalist/maggie-macdonnell/. Næsti
fundur í undirbúningsnefndinni sem Guðríður situr í, er 9. júní.

9.

ÖNNUR MÁL
a.
Þann 24. maí er fundur í KÍ húsi hjá samninganefnd og stjórn FF kl 16.
Starfsbrautarkennarar mæta á fundinn.
b.
Samningafundi sem vera átti 24. maí kl 14 hefur verið aflýst af hálfu viðsemjanda
vegna óvæntra forfalla. Næsti samningafundur verður 31. maí og fjallar um málefni
stjórnenda í framhaldsskólum.

Fleira ekki gert og fundi slitið.

2

